
Kwitną drzewa i kwiaty 

 

1. Rozwijanie umiejętności rachunkowych – Bazie leszczyny. 

Cienkie paski brązowego kartonu, szare kółeczka. 

 Rodzic rozkłada przed dzieckiem prostokąty (gałązki leszczyny)  

i koła (bazie leszczyny). Prosi o oszacowanie (na oko), ile mają bazi. Dzieci 

wymieniają liczebnik, potem liczą bazie i ustalają ich liczbę. Następnie 

rodzic proponuje zabawę. Dzieci kładą na podłodze gałązkę z brązowego 

kartonu i układają na niej bazie według instrukcji rodzica, np.: − Ułóż jedną 

bazię leszczyny i dołóż jeszcze dwie. − Ułóż trzy bazie leszczyny i odłóż 

dwie. Za każdym razem rodzic pyta, ile jest teraz bazi. 

 

2. Nauka refrenu piosenki „Wiosna w błękitnej sukience” 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE 

 

Wiosna w błękitnej sukience 
bierze krokusy na ręce. 
Wykąpie je w rosie świeżej 
i w nowe płatki ubierze. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach, 
wiosna płynie wysoko, 
wiosna chodzi po drzewach, 
wiosna piosenki śpiewa. 

 

Potem z rozwianym warkoczem 
niebem powoli gdzieś kroczy. 
Wysyła promyki słońca 
i wiersze pisze bez końca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE
https://miastodzieci.pl/scenariusze/scenariusz-zajec-dla-dzieci-powitanie-wiosny


ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

Nocą się skrada z kotami, 
chodzi własnymi drogami. 
A teraz śpi już na sośnie 
i nie wie, że sosna rośnie. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

3. Wiosną w parku – rozmowa na podstawie obrazka.  Karta pracy, cz. 2, 

nr 22 i 23. 

 
Źródło: Nowe przygody Olka i Ady, mac Edukacja 

 

Dziecko: 

− ogląda obrazek, 

− mówi, po czym poznajemy, że nadchodzi wiosna. 



 

4. Karty pracy 

Dzieci 4 letnie - cz. 2, nr 22 i 23.  

Dziecko: 

− na każdej kolejnej gałązce rysuje o jeden pąk więcej niż na poprzedniej, 

− na każdej kolejnej gałązce rysuje o jeden pąk mniej niż na poprzedniej. 

 

Dzieci 3 letnie  

 

Propozycja karty pracy do wydruku została załączona na końcu 

dokumentu (zał.1). Można również zastąpić ilustracje np. klockami  

i zrobić dane zadanie bez korzystania  z karty pracy. 

 

 

5.  Zabawa pobudzająco-hamująca – Krople deszczu.  

Piosenka „Wiosna w błękitnej sukience”. 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE 

Trzy obrazki z kropkami (ilość kropek dostosować należy do 

umiejętności rachunkowych dzieci)   

Dziecko maszeruje w rytmie piosenki, w określonym kierunku. Podczas 

przerwy w muzyce rodzic unosi do góry wybrany obrazek. Dziecko 

podskakuje zgodnie z ilością widniejących na nim kropek.  

 

 

 

6. Prognoza pogody – utrwalanie znaczenia różnych symboli pogody.  

Kartoniki z symbolami pogody (do wydruku zał. 2 na dole strony) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE


 

 

Rodzic  umieszcza w pojemniku kartoniki z symbolami pogody. Dziecko 

kolejno losuje z pojemnika trzy kartoniki. Patrząc na nie, czytają 

prognozę pogody i mówią np.: Dzisiaj będzie wiał wiatr, będzie świeciło 

słońce, a potem będzie padał deszcz. 

 

7.  Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Wiosenne zabawy. 

 Piłka, skakanki lub szarfy 

Rodzic wyznacza uliczkę za pomocą np. skakanek. Dziecko ustawia się 

przed uliczką. Toczy jedną ręką piłkę przez uliczkę, starając się, aby nie 

wypadła ona poza wyznaczony obszar. Zabawę można uatrakcyjnić, 

tworząc dwie uliczki  i wprowadzając elementy rywalizacji. 

 


